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A Békesség Fejedelme 

"bár ... az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, 

megállt középen, és így szólt: ... 

Békesség nektek!" (Jn 20,19b) 

 

 Háborgó időket élünk. Emberekből célpontok lettek. Milliók menekülnek. 

Milliók segítenek. Háborognak a lelkek is. Nem „ők” háborúznak. Mi háborúzunk. 

Magunkkal, szeretteinkkel és leginkább: Istennel.  

 Itt, ennek a mi háborgó világunknak a kellős közepén áll meg a feltámadt 

Jézus. Döbbenten nézzük: „Hogyan került ide?” És Ő csak ennyit szól: „Békesség 

nektek!” Nem csitító szó ez, mint amikor a veszekedő gyermekeit inti csendre az 

édesanya. Nem megszólítás ez, töltelékszó, ami egy nagyobb beszéd elejét jelzi. 

Nem óhaj, nem szándék – és nem is parancs. Jézus szava – teremtő szó. Amikor 

Jézus kimondja azt, hogy „Békesség nektek!”, akkor és ott: megterem a békesség. 

 Csak az Úr szava adhat békességet nekünk: belül 

is – és kívül is. Imádkozzunk azért, hogy megálljon a 

feltámadt, az élő Krisztus, nem máshol, hanem közé-

pen: a mi lelkünk közepén, és kimondja a békességet 

teremtő szót. Jézusnak ugyanis nem lehet más helye a 

mi lelkünkben, a mi környezetünkben, a mi teljes vilá-

gunkban, semmint a közép. Ha Jézus nem a lelkünk 

közepe, akkor hiába hangzik el a teremtő szó: az ránk 

nem lesz érvényes. A fél-hit nem ad az Úrral közössé-

get. A félhitű nem találja meg a békességet. 

 Amikor e sorokat olvassuk, egy böjti idő végén 

(vagy után) vagyunk. Nézzünk magunkba: Változtunk-e 

valamit ez alatt a böjt alatt? Kerültünk-e közelebb 

Urunkhoz? Növekedett-e, mélyült-e a hitünk?   
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Vagy csak a dacunk erősödött?  

 Várjuk-e, hívjuk-e Urunkat a lelkünk közepébe? Vagy inkább bezárjuk az 

ajtót? Pontosan azért zárjuk be az ajtót, amiért az apostolok bezárták a cönákulum 

(az utolsó vacsora és, majd később, a pünkösd csodája helyszíneként szolgáló 

emeleti terem) ajtaját: mert féltek. Félünk mi is. Elvesztettük a kontrollt az életünk 

felett. Tevékenykedni kezdünk, hogy legalább valamit visszanyerjünk a kontroll 

érzéséből. Néhányan összekészítik azt, hogy mit is visznek magukkal – ha menni 

kell. Mások úgy gondolják, ha „itt a vége, akkor előbb éljünk jól egy kicsit”. Megint 

mások a környezetüket okolják – nem is tudják, hogy miért... Sokféle módon lehet 

bezárni az ajtót Jézus előtt. 

 De a feltámadott, a bűnt legyőzött, a halálon úrrá lett, dicsőséges Úr Jézus 

Krisztus, Isten Egyszülött Fia, akié minden hatalom égen és földön, eljön bármilyen 

bezárt ajtón keresztül, megáll középen, és kimondja: „Békesség nektek!” Ez a féle-

lem vége. Ez a szabadulás. Ez hitünk középpontja. Ez az evangélium. Ez húsvét üze-

nete. És ez az igazi hadüzenet a háború – minden háború – ellen. „Mert Isten nem a 

zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene.” (1Kor 14,33) A béke nem a fenyegetés 

és a viszont-fenyegetés egyensúlya. A béke nem taktikai csend, ameddig újabb 

fogást keresek az ellenségen. A béke nem bosszú és nem szankció. Egyik fél meg-

alázása sem vezet békéhez. A békének odabent kell elkezdődnie. A szívekben. A 

kölcsönös nagylelkűség az, ami békét teremt. Erre mi képtelenek vagyunk. De van, 

aki megteremti bennünk ezt az erőt. Urunk: Jézus Krisztus. 

 Engedjük Urunkat a szívünk közepébe. Érezzük meg a békesség erejét, amit 

Ő, és csak Ő teremt. És engedjük, leleményes szeretettel engedjük, hogy Urunk 

békessége kiáradjon a mi szívünkből a környezetünkre. Urunk benső békességéből 

befogadó szeretet terem. Ez a befogadó szeretet ad megszámlálhatatlan leleményt 

abban, hogyan erősíthetjük a saját kisebb és nagyobb környezetünket a bajban. 

Urunk jelenléte mutatja meg azt nekünk, hogy nem veszett el a „kontroll”, sőt: a 

lehető legjobb helyre került, oda, ahol mindig is volt: az Ő kezébe. A mi Mennyei 

Atyánk gondviselése a mi békességünk. 

 „Maga a békesség Ura adjon nektek min-

dig minden körülmények között békessé-

get.” (2Thessz 3,16) – írta Pál apostol csaknem 

kétezer évvel ezelőtt. Döbbenjünk rá arra, hogy 

mindig minden körülmények között békességet lehet találni a Krisztus Jézusban. Ez 

a reménység adjon nekünk erőt – és akkor megjelenik az Úr a mi szívünk közepén, 

és kimondja a teremtő szót: „Békesség nektek!” Ámen. 

Csermely Péter 

lelkészjelölt 

 

„Maga a békesség Ura adjon 
nektek mindig minden körül-
mények között békességet.”  
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Visszatekintés kiemelkedő gyülekezeti eseményekre 

A gyermekek szentesti szolgálata 

 
Gyülekezetünkben egy év kihagyás után ismét készültek a gyermekek 

szentesti szolgálattal. Ulrich Hub Az utolsó bárány című könyvének részle-

teit ismertették az ünneplő gyülekezettel. A darab dobozokból  

megformált szereplőit, és fontos kellékeit, díszleteit a négy adventi  

vasárnapon közel húsz gyermek készítette el. Az alkalomról további  

képek gyülekezetünk honlapjának médiatárában találhatóak. 
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 Időközi felügyelő– és jegyzőválasztás gyülekezetünkben 
 

 Székács Dóra 1992 óta végezte hűségesen a jegyzői tisztséget gyülekeze-

tünkben, a rá jellemző pontossággal és igényességgel. Harminc év után, 2021. dec-

ember 31-i hatállyal lemondott tisztségéről, presbiterként tovább szolgálva gyüle-

kezetünkben. Csermely Péter professzor testvérünk pedig 2022. február 26-i ha-

tállyal mondott le felügyelői és presbiteri tisztségéről, hamarosan lelkészi szolgá-

latba áll.  

 Az időközi választásra 2022. február 27-i közgyűlésen került sor, amikor 

egyhangúlag megválasztottuk dr. Győri Zsuzsanna testvérünket felügyelőnek, 

Nyerges-Bognár Attila testvérünket pedig jegyzőnek. A megválasztás napján az 

alagsori gyülekezeti nagyteremben a leköszönő tisztségviselőket személyes aján-

dékkal köszöntöttük, akik hálát adtak a múltért, és áldást kértek utódaikra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A két újonnan megválasztott tiszt-

ségviselő beiktatására 2022. március 20-

án, istentisztelet keretében került sor 

templomunkban. Hordozzuk imádságban 

új tisztségviselőinket, hogy szolgálatukat 

Isten dicsőségére és gyülekezetünk javára 

végezzék.  
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Ökumenikus Világimanap református testvéreinknél 
 

Már több éves hagyomány, hogy az Ökumenikus 

Világimanapot a Pozsonyi úti Református Egyház-

község vendégszeretetében ünnepeljük. A 2021-es 

év szünete után hálaadásra ad okot, hogy idén is-

mét együtt lehettünk. 

 

Reuss András Károli Gáspár-díjban részesült 
 

Nagy örömmel és hirdettük egy évvel ezelőtt, hogy Magyar Érdemrend tisztike-

resztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Reuss András, az Evangélikus Hit-

tudományi Egyetem professor emeritusa. Gyülekezetünk egykori lelkésze, tisztelet-

beli presbitere, feleségével Belák Erzsébettel, gyülekezetünk aktív, szeretett és 

megbecsült tagja. Most ismét Isten iránti hálával számolunk be arról, hogy január 

25-én a budapesti Károlyi–Csekonics-palota dísztermében - a koronavírus-járvány 

miatt egy év késéssel - átvehette a Károli Gáspár díjat is.  
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 Az alábbiakban Reuss András gondolatait közöljük: 

 Szívből köszönöm a Károli Gáspár-díjat. Megtisztelő felkerülni a listára, 

amelynek az elején a 430 éve elhunyt bibliafordító neve áll. 

 A tudományos munkában, így a teológiában is vannak olyan feladatok, 

amelyek természetüknél fogva türelmes, elvonult foglalatosságot kívánnak. Olykor 

nemcsak hetek, hanem hónapok, esetleg évek fáradozása után lehet az ered-

ménnyel nyilvánosság elé lépni. És vannak olyan témák, amelyeknek időre van 

szükségük, hogy akár csak a céhbeliek figyelmét is felkeltsék. Akár az egyetemes 

vagy a sajátosan evangélikus hitvallások fordítása és történetük megírása fölé 

hajolva, akár az evangélikus-római katolikus dialógusok gyűjteményét szerkesztve 

úgy éreztem, hogy a feladatot nem én kerestem. Úgy gondolom, hogy az Úristen 

helyezte a vállamra és ajándékozott meg velük. Jólesik, hogy ezt egyházunk 

vezetői megbecsülik és a megbecsülést az állami vezetés is megerősíti. 

 Az ilyen munkálkodásnak az a veszedelme, hogy a fáradozás hosszúsága 

kedvét szegi az embernek. Megtörténhet, hogy a magányos fáradozás közben 

elhomályosul az ember előtt munkája értelme. A 430 évvel ezelőtti vészterhes 

időkben, a három részre szakadt hazában sokan kardot fogtak a haza védelmére, 

mint Balassi Bálint Esztergomnál vagy Zrínyi Miklós Szigetvárnál. Sokan az eke 

szarvára tették a kezüket, hogy élhessenek, akik nem hullottak el. Sokan mások 

pedig vasat izzítottak, hogy kardot és ekét kovácsoljanak. Ezalatt a gönci reformát-

us pap társaival együtt évek munkájával elkészítette a teljes Biblia fordítását, ame-

lyet azóta magyarul olvashatunk. 

 Nem vitás, azért tette, mert meg volt győződve, hogy a fennmaradáshoz, az 

élethez, a felemelkedéshez Isten szent akaratának és irgalmának, Isten igéjének 

ismeretére szüksége van a magyar népnek. És Károli Gáspár „türelmén és alázatán 

által Az örök Isten beszél – magyarul” (Reményik Sándor) – azóta is. Szól kicsiny-

eknek és nagyoknak, szegényeknek és gazdagoknak, örvendezőknek és 

szomorkodóknak. 

 Hiszem, hogy nekünk is szükségünk van erre 

mindmáig. Szükségünk van arra, hogy Isten igéje 

tisztán hangozzék és a mindenható Atyát nevéhez 

méltóan dicsérjük, hogy ékesen, jó rendben és béké-

ben élhessünk, és hogy mi másokkal együtt – gondo-

latban, szóban és tettekben – valóban keresztyének, azaz Jézus Krisztus követői 

legyünk.” 

A személyes sorok Reuss András facebook oldalán jelentek meg 2022. január 25-én.  

https://www.facebook.com/andras.reuss.1 

A kép és a hír forrása: https://evangelikus.hu 

 

 

„Szükségünk van arra, 
hogy Isten igéje tisztán 
hangozzék és a min-

denható Atyát nevéhez 
méltóan dicsérjük.” 
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Újjáalakult gyülekezetünk énekkara 

 
 Ez év tavaszán – az elszigeteltség és on-

line lét oly hosszú időszaka után – újjáalakult 

gyülekezetünk énekkara is. Maroknyi lelkes 

csapat kezdeményezésére február 20-án tartot-

tuk „nulladik” próbánkat.  

 Azon a vasárnap reggelen nyolc énekes 

gyűlt össze a nemrég átadott alagsori gyüleke-

zeti termünkben, hogy megbeszéljük közös 

munkánk részleteit. Természetesen már ez az alkalmon sem telhetett éneklés nél-

kül – hiszen mindannyian szerettük volna „meghallgatni” leendő énekkarunk 

hangzását. Elfogultság nélkül mondhatom, hogy nagyon inspiráló volt, amit hallot-

tunk!  Nem is csoda, hiszen a kórus-muzsikálás iránt elkötelezett, rutinos énekesek 

is erősítik kis közösségünket.  

A csapat egyhangúlag úgy döntött, hogy próbáinkat vasárnap reggel 

kilenckor tartjuk. Azóta meg is kezdtük repertoárunk kiépítését. Terveink szerint 

elsősorban a lutheránus egyházzene klasszikusai és a magyar protestáns kórus-

muzsika gyöngyszemei között keressük a kis kamarakórusunkhoz illő darabokat – 

ezek tárháza szinte kimeríthetetlen!  Emellett nagy klasszikus szerzők felekezete-

ken felül álló remekműveivel, alkalmanként egy-egy különlegességgel színesíthet-

jük repertoárunkat, istentiszteleti, liturgikus gyakorlatunkat. 

Ehhez a munkához örömmel és bizakodva várjuk minden énekelni szere-

tő testvérünket; felnőttet, gyereket, fiatalt egyaránt! Munkánkba nem nehéz be-

kapcsolódni, hiszen még csak az első szárnypróbálgatások idejét éljük. Reményeim 

szerint néhány év múlva elégedetten tehetünk tanúságot arról, milyen jó dolog 

részese lenni egy új közösség születésének! 

Luther tanítása szerint a szent zene – igehirdetés. A hitnek olyan mélyebb 

lelki rétegeit képes megszólítani, amelyeket verbálisan alig-alig lehet elérni. 

„Éneklő egyházunkban” sokaknak természetes hitélménye 

lehet Szent Ágoston gyakran idézett, örökérvényű megál-

lapítása: „Aki énekel, kétszer imádkozik.”   

Segítsünk minél többeknek megtalálni az utat ehhez az élményhez! 

Aki szereti a kórusmuzsikát, és szívesen lenne egy kicsi, de lelkes csapat 

tagja, kérjük, hogy keresse a kapcsolatot a kórus vezetőjével, a gyülekezet lelkészei-

vel, vagy a kórus bármely tagjával, telefonon, e-mailben, vagy akár személyesen, 

próbaidőben is! 

 Karnagyunkat, Kertész-Horváth Attilát a +36 20 824-4073 telefonon, vagy 

a kerteszattila33@gmail.com címen lehet elérni. 

Kertész-Horváth Attila 

„Aki énekel, kétszer 
imádkozik.”  
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 Imádkozz velünk! -meghívás a belső szobába 

 
Az elmúlt időszakban a Luther Kiadónál több, gyülekezetünk tagjaihoz köthető 

kötet jelent meg. A gyermekeknek szánt Karácsonyi hangolódó című foglalkoztató 

füzet Grendorf-Balogh Melinda társszerzőségével, a hitvallási iratainkat és az evan-

gélikus–katolikus párbeszédet feldolgozó kötetek Reuss András szerkesztésében je-

lentek meg. Csermely Péter kiadónál megjelent interjúkötetének Grendorf Péter által 

moderált bemutatójának pedig gyülekezetünk felújított alagsori terme adott otthont.  

 

 A most megjelent, a mindennapi elcsendese-

dést segítő írásokat tartalmazó könyv ezek sorát 

folytatja, szerzői között gyülekezetünk mindkét lel-

késze és Reuss András is megtalálható. Az Imádkozz velünk cím utal a kötet céljára: 

imádkozzunk minden helyzetben, forduljunk Istenhez örömünkben, csalódásainkban, 

bánatunkban, elcsüggedésünk idején, kéréseinkkel, hálaadásainkkal. 

 Az előre megírt imádságok segíthetnek, ha nincsenek szavaink, ha még csak 

keressük az imádság módját és formáját. A leírt történetek az agyunkban egymást 

kergető gondolatok kikapcsolását, a lelassulást, a belső szobába való eljutást, belé-

pést is elősegíthetik. Mai, modern formájuk, szóhasználatuk miatt fiatalokkal vagy 

az egyes felekezeti szóhasználathoz nem szokott ismerőseinkkel is megoszthatjuk 

őket.  

 A kiadványban található történetek, gondolatok, rövid áhítatok, imádságok 

mind az Istennel való kapcsolat elmélyítését segítik. Szerzői evangélikusok, refor-

mátusok és római katolikusok, ám az írók felekezeti hovatartozása a kötetben nincs 

feltüntetve. Mert az Isten, akihez ezen írások segítségével kapcsolódhatunk: egy.  

 Az írások által mások belső szobáiba kapunk meghívást, megismerhetjük 

küzdelmeiket, Istenhez szóló kiáltásaikat, hogyanjaikat. A 280 rövid szöveget hét 

nagyobb témakörbe sorolták. Az első fejezetben az egyházi éven végigvonuló, az 

ünnepek aktualitásaihoz kapcsolódó, annak lényegét kiemelő írások kaptak helyet. 

Ebben a témakörben olvashatunk bizonyságtételeket is arról, hogyan vált szemé-

lyessé, átéltté egy-egy ismert adventi, karácsonyi, húsvéti történet. Az ünnepekkel 

foglalkozó fejezet után a minket körülvevő világra mutatnak rá a sorok: témájuk a 

természeti környezet, a teremtett világ megőrzésének felelőssége. A harmadik 

részben a családi kapcsolatokban megélhető és felfedezhető áldásokra irányítják 

figyelmünket az írások. Keresztényként a gyülekezet, az egyház nagy családjához is 

tartozunk, ennek végiggondolását és átélését segíti a könyv negyedik fejezete. Az 

ötödik részben személyesebb, a lelkünk mélyére ható írások olvashatók. A hatodik 

egység a hét napjaihoz kapcsolódó, napindító gondolatoknak ad helyet. A könyvet 

hitvallások és ismertebb ökumenikus imádságok zárják.  

 A leírt, rögzített imákat beépíthetjük életünkbe, alkalmazhatjuk családunk-

ban, a bibliaóra elején, vagy éppen a napi csendesség részeként.  

„…imádkozzunk minden 
helyzetben...”  

mailto:kerteszattila33@gmail.com
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 Az írások számunkra, élethelyzetünktől függően 

lehetnek startkövek, mankók, irányjelzők, visszavezetők – 

a kötetet tárgymutató zárja, így akár célirányosan is keres-

hetünk olvasnivalót belőle.  

 Imádkozzunk akár egyedül, akár közösségben, 

akár saját szavainkkal, akár mások által lejegyzett gondo-

latokkal, akár ezt a kötetet használva! De forduljunk Isten-

hez, legyünk kapcsolatban vele!  

Kristóf Ibolya 

Szabó Lajos (szerk.): Imádkozz velünk! 

Imádságok, történetek. 

Budapest, Luther Kiadó, 2022. 

Grendorf Péter imádsága: 

A szünet is zene 

 

Uram! 

Csended ítélet 

Ha elhallgatsz nincs reményünk. 

Nagyszombat van. 

Csended az élet. 

Hallgatásod vigasztalás 

Együtt hallgatunk. 

Veled hallgatunk. 

Téged hallgatunk 

A szünet is zene 

A nagyszombati csend is ige. 

Az üres sír csendje prédikál. 

 

Hívogatás közösségi imádságra 
 

 Imakörünk a vasárnapi istentiszteletek után várja azo-

kat, akik szeretnének négy-hat fős közösségben együtt imád-

kozni. Az imakör nagy szeretettel fogad imakéréseket a 

templom előterében elhelyezett “Imakérések” dobozban, 

illetve az imakör szervezőjének, Mohar Mártának küldött 

email-en is (email cím: mohar.marta@gmail.com). Az 

imaközösségi alkalmak beszélgetéssel kezdődnek, ahol min-

denki elmodhatja hálaadását, örömét vagy gondjait, amelyből 

imakérések, hálaadások lehetnek. Nem csak magunkért, hanem  

gyülekezetünkért, hazánkért szűkebb-tágabb környezetünkért is imádkozunk.  

    Kristóf Ibolya-Mohar Márta 

 

 

 

 

10 

 Valóban hatalmas! 
Szubjektív könyvajánló 100 újabb tudományos kalandhoz 

 

 Csak álltam ott tanácstalanul. Kerestem a fejemben a megfelelő választ: 

vajon melyik is a Velociraptor, és melyik a Stegosaurus. A gondolatok – mint a Go-

ogle keresés közben – csak forogtak és forogtak a fejemben, tanácstalanul álltam, 

és néztem az előttem levő ötévesre, aki nemsokára örömmel kisegített, sőt néhány 

plusz információval is szolgált arról, hogy melyik dinoszaurusz melyik, majd útmu-

tatást adott táplálkozási szokásaikat és élőhelyeiket illetően. 

 Azóta jó néhány ilyen tapasztalatom volt: amikor óvodások, alsósok lenyű-

göztek vagy felülmúltak természettudományos ismereteikkel, nem feltétlenül azért, 

mert gyenge lennék ezen a területen, hanem azért, mert mint a szivacs, szívják ma-

gukba a teremtett világról kapott információkat. Arról nem is beszélve, hogy ha 

kérdéseik vannak világunkról, akkor olcsó válaszokkal már nem érik be. Talán nem 

csak nekem vannak ilyen élményeim. 

 Louie Giglio Milyen hatalmas a mi Istenünk! – 100 újabb tudományos kaland 

Isten csodálatos világegyetemében (ford. Nagyné Scholz Éva, Encián Kiadó, Veres-

egyház, 2021) című kötete a Leírhatatlan – 100 tudományos kaland Isten csodála-

tos világegyetemében (ford. Nagyné Scholz Éva, Encián Kiadó, Veresegyház, 2020) 

című könyv folytatásaként segít hozzá minket, hogy mi nyűgözzük le a gyerekeket 

azzal a számtalan természettudományos csodával, amelyről a könyv rövid áhítatok-

ban beszámol. Négy nagyobb területen (a világűr, a Föld, az állatvilág és az ember) 

mesél el a szerző olyan különleges tényeket, adatokat, jelenségeket, amelyek nem 

csupán önmagukban elgondolkodtatók és ámulatba ejtők, de egyúttal tanítanak is 

bennünket Istenről és az Istennel való kapcsolatról. Ehhez minden áhítatban egy 

bibliai vezérigét és egy rövid imádságot kapunk segítségül. 

 A természet ugyanis nem önmagában csodá-

latos, hanem attól a személytől, aki megalkotta, aki-

nek gondolatai, szavai, fantáziája ilyen végtelenül szí-

nesre, sokrétűre tervezte, s akiről a teremtett világ 

minden porcikája mesél. Az áhítatok a gyermekek, fi-

atalok természetes kíváncsiságára alapoznak, és megmutatják a természetben és a 

mögötte rejlő Istent. Ezzel egyrészt elősegítik, hogy ne alakuljon ki bennük a tudo-

mány és a hit szétválasztása, másrészt rávezetik őket arra, hogy keressék, kutassák 

Istent az őket körülvevő dolgokban. 

 A kötet gyönyörű grafikái, igényes kivitelezése miatt ajándéknak is kiváló – 

akár keresztény iskoláknak év végi jutalomkönyvként. Stílusa könnyen érthető, lé-

nyegre törő, a különböző részeket (ima, ige, érdekesség, az áhítat szövege) más-

más színnel nyomtatták, így maga a látvány is izgalmas. Egészen óvodás kortól fel-

sős korosztályig használható, még a felnőttek is meghökkentő érdekességekkel ta-

lálkozhatnak ebben a könyvben. 

„A természet ugyanis 
nem önmagában csodá-
latos, hanem attól a sze-
mélytől, aki megalkotta” 
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 Az áhítatok elég rövidek az esti elcsendesedés-

hez, elég izgalmasak délutáni kutatáshoz, és elég tisztán 

beszélnek a hitről, hogy családi áhítatok, hittanórák, 

gyermek- és ifjúsági alkalmak igei üzeneteként elvezes-

senek bennünket Istenhez. 

Pethő-Szűcs Mária 

A szerző evangélikus lelkész, iskolalelkész (Kiskőrös) 

forrás: https://evangelikus.hu 

 

Louie Giglio: Milyen hatalmas a mi Istenünk! 

Fordította: Nagyné Scholz Éva,  

Encián Kiadó, Veresegyház, 2021. 
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Imádság háború idején 
 

Az Ukrajnában kialakult súlyos, háborús helyzetre tekintettel 

a Püspöki Tanács az alábbi imádságot fogalmazta meg  

evangélikus gyülekezeteink számára: 

 

Bibliai parafrázis az ukrajnai eseményekre válaszul 
„Igazságot szolgáltat majd valamennyi nép között, ítéletet hoz a távoli, erős  

nemzetek ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig met-

szőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.”  (Mik 4,3)  

 

Akkor ekevasat kovácsolnak a kardjukból, 

szőlőmetsző kést a lándzsájukból. 

Muskátlit ültetnek a bukósisakokba, 

az ágyúk töltényhüvelyéből váza készül 

templomi vagy házi virágoknak, 

remek acélötvözet, mindennél tartósabb. 

A kézigránátot a bányákba viszik 

vagy földalatti tavak kérgét robbantják be 

vele az olyan régóta szomjazóknak. 

A katonabakancsra békejelet festenek, 

és harckocsik viszik az ennivalót 

a behavazott falvakba. 
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A katonák mindenkinek tisztelegni fognak, 

mert az olyan mókás, a gyerekeknek 

kétszer is, mert nekik még jobban tetszik. 

Fülsiketítő hangon üvöltik majd, 

hogy felfejlődni, előre, vigyázz, futólépés, 

amikor vadonban eltévedtek keresésére 

indulnak vagy árvízvédelmi homokzsákokat 

pakolnak vagy alapot ásnak egy óvodához 

vagy fákat ültetnek a közterületen, 

hogy jobb legyen a levegő. 

Az őrmester különös kegyetlenséggel 

csuklóztatja azt a közlegényt, 

aki a jótékonysági bálon lassúnak bizonyult 

az arcfestésben (hosszú sorban  

türelmetlenkedtek a gyerekek),  

és alaposan leteremti azokat a honvédeket is,  

akik lepényevésben vagy zsákban ugrálásban  

nem értek el dobogós helyezést. 

A szétszerelt taposóaknák tányérjából 

kutyák isznak békebeli tornácokon, 

a szögesdrótokból lugast fontak,  

hatalmas fürtökben csüng rajta a szőlő. 

A megvesztegethető fejedelmek helyére,  

akik haszonlesők és tolvajok társaivá lettek, 

ismét igaz bírák kerülnek majd,  

és az Úr városa szilárdan áll a hegy tetején. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lackfi Jónos írása. Megjelent a szerző facebook oldalán  2022. március 9-én. 

https://www.facebook.com/lackfi 
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Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség 

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 22. 320-8207 

http://angyalfold.lutheran.hu, angyalfold@lutheran.hu 

 

Bankszámlaszám: 11713005-20456104 

 

Grendorf Péter lelkész: +3620-775-3964, peter.grendorf@gmail.com 

Grendorf-Balogh Melinda másodlelkész: +36,20-770-3122,  

melinda.grendorf@gmail.com 

 

Kertész-Horváth Attila kántor, 

Nánai Mária helyettes kántor 

Körlevelünk évente három alkalommal jelenik meg.  

Készült: a  Bookpress Kft. nyomdájában. 

A szerkesztőbizottság tagjai:  Cserrnely Péter,  Grendorf Péter, Grendorf-Balogh Melinda,  

Győri Zsuzsanna,  Káldyné Forgó Brigitta, Lencsés Ákos, Macher Tünde 

Istentisztelet 
Minden vasárnap 10 órakor a templomban, egyéb egyházi ünnepeken aktuális 
kiírás szerint. 
 
Lelkészi hivatal 
Állandó időpontban tartott fogadóórát – az iskolai órarendben tartott hittanórák 
miatt – nem tudunk tartani.  

Keresztelő, esküvő, temetési szolgálat kérése kizárólag telefonos egyeztetés 
alapján lehetséges (+36-20-775-3964-es mobilszámon).  

Lelkipásztori beszélgetésre szintén csak előzetesen egyeztetett időpontban van 
lehetőség! 
 
Hittanoktatás 
A kerület általános iskoláiban tartunk az órarendbe beépítve. 

HÉTKÖZI ALKALMAINK 
Magvetés Bibliakör –  Szerdánként 18 órától   

Bibliaóra  –  Csütörtökönként 10 órától 
Baba-mama kör –  Kéthetente csütörtökön 10 órától   

Asszonykör –  Kéthetente csütörtökön 20 órától online 
 

VASÁRNAPI ALKALMAINK 
Énekkar 9 órától 

Gyermekbibliakör 
Ifjúsági óra 

Imakör az istentisztelet után 


